
Route Verkeersexamen 2019  
De route gaat over fietspaden en is daarom NIET mogelijk / toegestaan te oefenen met de auto!  

 
In het examen word gekeken naar de meest ideale situatie , waarbij jij je zo veilig mogelijk in het 

verkeer beweegt. Gedurende het Verkeersexamen word er op de volgende punten gecontroleerd;   

* kijken ( links / rechts / achterom) 

  Voorrang verlenen (bestuurders van rechts, voorrangsweg, enz) 

  Plaats rijbaan ( Op het fietspad fietsen, aan de rechterkant van de weg, de rotonde juist nemen , 

en waar mogelijk voorsorteren) 

  Richting aangeven (hand uitsteken!) 

  Gevaarlijk rijgedrag ( bij gevaarlijk rijgedrag -zoals spookrijden of door rood licht- worden 

leerlingen per direct verwijderd van het examen)    

 

De route word op de dag van het examen ook aangegeven met 

deze borden: 

 

 

 

 

 

 

Start: vanaf de parkeerplaats van de sporthal Citadel aan de Langewijk.  

Ga op de Langewijk rechts af  

Ga de 1e straat links af de Molstraat in  

Ga de 2e straat links af de Prins Bernhardstraat in  

Ga de 1e straat rechts af de Irenestraat in  

Ga aan het einde van de straat rechts af de Baron van Dedemlaan in  

Ga aan het einde van de straat links af de Molstraat in  

Ga aan het einde van de straat rechts af de Hoofdvaart op.  

Ga direct links af over de brug de Sportlaan in  



Ga de 5e straat links af de Adelaarweg in  

Ga aan het einde van de Adelaarweg links af de Nieuwewijk op  

Ga aan het einde op de brug links af de Wisseling op  

Ga de 2e straat rechts af de Markt op  

Ga de 2e straat links af de Judith van Marlelaan in  

Ga de 1e straat rechts af de Wilhelminastraat in.  

Ga de 1e straat rechts af de Prins Bernhardstraat in.  

Ga de 2e straat links af de Julianastraat in  

Ga de 1e straat rechts af de Hortensiastraat in  

Ga de 1e straat links af de Zwiersstraat in  

Ga aan het einde links af het fietspad van de Langewijk op  

Ga rechtdoor bij de rotonde en volg de fietsstrook de Langewijk op Sla rechts af de inrit in 

van de sporthal de Citadel  

Eindpunt: parkeerplaats sporthal de Citadel. 

VVN Hardenberg wenst je veel SUCCES ! 

Alle informatie over het verkeersexamen is te vinden op www.vvnhardenberg.nl 


